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MANEVİ AİLEM OLUR MUSUNUZ?
Siz de, TOÇEV bünyesinde desteklediğimiz
ilköğretim ve lise öğrencilerimizin Manevi Ailesi olabilir,
çocuklarımızın eğitimlerine devam etmelerini sağlayabilirsiniz.

Büyük Ailem

Her ay düzenli olarak 60TL ödeyerek bir çocuğumuzun üç ailesinden biri olabilirsiniz.

İkiz Ailem

Her ay düzenli olarak 90 TL ödeyerek bir çocuğumuzun, iki ailesinden biri olabilirsiniz.

Benim Ailem

Her ay düzenli olarak 180TL ödeyerek bir çocuğumuzun tek ailesi olabilirsiniz.
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EBRU UYGUN
TOÇEV YÖNETİM KURULU BAŞKANI
TOÇEV’i ilk kurmak istediğim
zamanlarda, daha 23 yaşındayken
babama bu hayalimi anlattım
ve o da bana “Çok gençsin.
Bu kadar genç yaşta bu kadar
insanın umudunu, hayallerini
sırtlanacaksın. Bu şirket kurmaya
benzemez. Şirket kurduğun
zaman sıkıldığında bırakabilirsin,
batabilirsin ve değiştirmek
isteyebilirsin. Her şeyi yapabilirsin.
Ama vakıf farklı bir yolculuktur.
Hayat boyu seninle var olacak.
Seninle nefes alacak. Daha çok
gençsin. Hayatında inişler çıkışlar
olacak. Evleneceksin, çocuğun
olacak, hastalıkların olacak,
kayıpların olacak... Bir çok şey
yaşayacaksın hayatında. Vakıf
öyle bir yolculuk ki, hayatının hiç
bir aşamasında bırakamazsın. Bu
kadar insanın hayalini, umudunu
sırtlanmaya, hayat boyu onlarla
birlikte var olmaya hazır mısın?”
diye sordu.
Gerçekten de o zamanlar çok
gençtim. Belki de ne dediğini tam
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olarak kavrayamamıştım. Ama
şu anda bunu yazabiliyorsam
demek ki beynimin önemli bir
yerinde yer etmiş. Ben kalbiyle
çok hareket eden bir insanım. Bu
açıdan kalbimde yer etmiş. Şu
günlerde bu sözleri çok daha iyi
hatırlıyorum. Babamın ne kadar
doğru söylediğini çok daha iyi
anlıyorum. Aynı şekilde benim de
ne kadar doğru bir yola girdiğimi
çok daha iyi anlıyorum. Bu hayat
yolculuğunda TOÇEV ile beraber
çok yol kat ettim. Hepimizin
olduğu gibi çok inişlerim çıkışlarım
oldu.
Şu günlerde gündemde olan yeni
kitabım çok önemli bir noktaya
değindiği için yazıma özellikle
böyle başlamak istedim. Üç
yıl gibi bir süre TOÇEV’le aynı
yerde nefes alamadık. Türkiye’de
değildim. Sağlığımla ilgili çok
ciddi sorunlar yaşadım. Bu süre
zarfında, her zaman olduğu gibi,
önümde yeni kapılar açıldı. Bu
açılan kapıları görmeye çalıştım.
TOÇEV’in bana öğrettiği üzere
paylaşmak gerçekten çok önemli.
Bunu bildiğim için de hayata
başka bir pencereden bakmaya
başladım. Ve danışmanlık eğitimi
aldım. Aldığım en önemli eğitimler
kronik hastalıklar ve hayalini yarat

Benim
Yolum
@benimyolumebruuygun

VAKIF

ile ilgiliydi. Bu süre zarfında şunu
öğrendim ki; insanın iç sesini
dinleyebilmesi gerçekten çok
önemli.
İnsanın iç sesi dur dediği zaman
durması, yürü dediği zaman
yürümesi gerçekten çok önemli.
Çünkü o seninle var ve sana hiçbir
zaman keşke dedirtmeyecek.
Çünkü o sensin. İç sesini
dinlediğinde verdiğin kararlar
hiçbir etki altında kalmadan
kendinin verdiği kararlar oluyor.
Çünkü içinden gelen bir ses.
Ben kendimi, iç sesini çok genç
yaşlarda dinleyebilmiş biri olarak
çok şanslı addediyorum. İyi ki
böyle bir yolculuğa çıkmışım,
hayalimin doğrultusunda hareket
etmişim. Aldığım eğitimde de
şu söyleniyordu: İnsanın arzu
ve memnuniyetleri, değerleri,
hedefleri, amaçları bir şekilde
hayalini şekillendirir. Ama hayalini
ölçebilmek de önemli. İnsan
isterse hayalini de ölçebilir.
Beş soru doğrultusunda cevap
evet çıktığı zaman hayalinin
gerçekten kendi hayali
olduğunu anlar. Bu beş soruyla
gördüm ki yıllar evel aldığım
kararlar doğruydu. Şimdi bu
beş soruyu, kendi hayallerinizi
değerlendirebilmeniz için size de
yönlendiriyorum.

hep TOÇEV oldu. Hep yeni
kapıların açılmasını sağladı. Evet,
umutları yüklendim. Bu umutlarla
beraber yürüdüm. Ama onlar beni
büyüttü, onlar beni olgunlaştırdı.
Hep yenilikler yapmamı sağladı.
Şimdi sorulara gelelim:
1- Hayaliniz gerçekten size enerji
veriyor mu? Size gerçekten yaşama
sevinci katıyor mu?
2- Hayaliniz sizi olgunlaştırıyor mu,
büyütüyor mu, geliştiriyor mu?
3- Hayallerinizin başkalarına faydası
var mı? Bir iyilik katıyor mu?

Bu noktada şunu belirtmeliyim;
bu yolculukta beni sürekli büyüten
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4- Hayaliniz ekstra bir güce ihtiyaç
duyuyor mu?
5- Hayaliniz hayat değerlerinize
uyuyor mu?
Bahsettiğim gibi TOÇEV’in benim
hayatımda çok önemli bir yeri
var. Çok iyi bir ekip var. Gerçekten
sahada yüreğini koyan, çok güzel
cevherler yaratan, doğru ruhu
algılamış ve çocuklara doğru
dokunabilmeyi başaran bir grup
yürek var. Bu sene de her sene
olduğu gibi yüreğimi kabartan,
heyecan veren çok güzel projelere
imza attılar. Bunların başında lise
çağındaki çocuklarımıza meslek
seçiminde destek olduğumuz
Bugün Benim Gelecek Benim
projemiz var.

Projeyi, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
ve uluslararası bir kurum ile birlikte
gerçekleştiriyoruz. Özellikle kırsal
bölgelerde yaşayan gençlerimizin,
babalarının mesleği olan tarımı
keyifli ve güçlü bir eğitim
alarak, yenilikler katarak daha
geliştirebileceklerini anlatmak
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üzerine kurgulanan bir proje. Bir
meslek lisesi mezunu olarak beni
farklı heyecanlandıran bir proje.
KOÇ Üniversitesi akademisyenleri
tarafından kurgulanan bir sosyal
sorumluluk projesi olan “Benim
Yaratıcı Dünyam”ı hayata geçirdik.
Çocuklarımızın yeteneklerini
ortaya çıkarmaya, kendilerini
keşfetmelerini sağlamaya
dönük bir proje. Bu da beni çok
heyecanlandırıyor.
Tabii ki çok başarılı projelerimiz
var. Örneğin; “Hey Genç Harekete
Geç” projemiz, özellikle sağlıklı
beslenmeyi ve egzersizi anlatarak
günümüzde gittikçe artan
obezitenin önüne geçmeyi
hedefliyor. Çocuklarımız projede
okullarında yaptıkları egzersizleri
videoya çekerek bize sunuyorlar.
Biz de bu videolar ile ödüllü bir
yarışma düzenliyoruz. Böylelikle
çocuklarımızı da teşvik etmiş
oluyoruz. Bu projemizde farklı bir
STK ile hareket ediyoruz: Türkiye
Diyabet Vakfı. Bu bize farklı bir
değer de katıyor.

VAKIF

Bu sene en çok etkilendiğim
projelerden biri de Barış Elçisi
Puduhepa’dır. Sevgili Renan
Tan Tavukçuoğlu önderliğinde
başlayan proje ile Puduhepa
bebeğinin ve arkadaşlarının
hayatımıza kattığı değerleri
gösteriyoruz. Dolayısıyla bir
kadının cesaretini ve yüreğini
gösteren bu değerli kahramanı
gün yüzüne çıkarıyoruz. Amacımız
bebek ile birlikte Puduhepa’yı
küçük çocuklarımıza sevdirmek
hem de kız çocuklarımıza önemli
bir rol model olarak var etmektir.
Projemizin devamında farklı
alanlarda ilkleri gerçekleştirmiş
değerli kadınlarımızın bebeklerini
yaparak onları çocuklarımıza
tanıtacağız. Çok başarılı başladı.
Çocuklar tarafından çok
benimsenildi. Şimdi ikinci ayağı
için çalışıyoruz. Her yıl farklı bir
kadınla devam edecek.

bir büyüğümüzün söylediği gibi,
bir sivil toplum kurumu asla
duramaz, yürüyemez. Sadece
koşar. Gerçekten de çok doğru.
Hayat ne getirirse getirsin
durmadan, yürümeden sürekli
koşan bir kurumun kurucusu ve
başkanı olmak benim için çok
büyük bir gurur kaynağı. Bunu bu
yazıda özellikle belirtmek, 25. yıla
yaklaşırken yılları değerlendirmek
istedim. TOÇEV ve desteklediğimiz
çocuklarımız her zaman beni
ben yapan öğedir. Bunu özellikle
vurgulamak istedim.
Hiç durmayan, yürümeden,
sürekli koşan bu güzel TOÇEV
ekibine, bizimle oldukları ve bize
inandıkları için gönülden teşekkür
ediyorum.
EBRU UYGUN
TOÇEV Yönetim Kurulu Başkanı

Hali hazırda devam eden onun
üzerinde projeyle gümbür
gümbür ilerleyen bir TOÇEV’in
olması ve beni her yerde bu kadar
gururlandıran olgunlaşmış bir
çocuğumun olması her zaman
göğsümü kabartıyor.
Belirttiğim gibi üç yıl mekan
olarak ayrı kaldım ama hiç
kopmadım. Kopamayacağım, beni
ben yapan bir yer. Ekibimizle,
gönüllülerimizle ve çocuklarımızla
beraber hiç durmadan çalışıyoruz.
Geçenlerde bir çalışma esnasında
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25. yılımıza özel
gerçekleştireceğimiz etkinliklerden
sizi haberdar edeceğiz, katılımınız
bizleri çok mutlu eder.
Size, son bir senede neler
yaptığımızı özetlemek isterim.

BADE TAKAZOĞLU
TOÇEV GENEL MÜDÜRÜ
Bu sene TOÇEV’ in 25. Yılı!
Sizlerden aldığımız güçle binlerce
çocuğun eğitimini destekledik,
hayata geçirdiğimiz 24 proje ile
milyonlarca çocuğun hayatında
farklı konularda farkındalık
oluşturduk. 25 yılda, 7 milyonun
üstünde çocuğun hayatına
dokunmuş olmanın gururunu
yaşıyoruz, aynı hız ve istekle
çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Her kurum için 25 yıldır var
olmak çok değerli, ancak bir Sivil
Toplum Kuruluşu için çok daha
zorlu ve emek isteyen bir süreç. O
nedenle, “25 yıldır var olabilmeyi”
farklı etkinliklerle kutlamak
arzusundayız.
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Türkiye’nin hangi bölgesinde olursa
olsun, eğitim desteği verdiğimiz
çocuklarımızın hayatlarını yakından
takip ediyoruz. Çocuklarımızı,
evinde ziyaret etmeye, eğitici ve
sanatsal içerikli aktiviteler yapmaya,
fiziksel ve ruhsal gelişimlerini takip
etmeye, farklı temalarla atölye
çalışmaları düzenlemeye, öğretici ve
eğlendirici yaz kampları alternatifleri
oluşturmaya devam ediyoruz.
Gönüllümüz Renan Tan
Tavukçuoğlu; yeni yetişen
kız çocuklarımızın, Anadolu
topraklarından çıkmış kadınların
başarı hikayelerinden ilham alarak,
kendilerine güvenerek büyümeleri
için hayata geçirdiği Puduhepa ve
Kız Kardeşleri projesinin gelirini
kız çocuklarımızın eğitimi için
vakfımıza aktarıyor. 3000 sene
önce bu topraklarda yaşamış Barış
Kraliçesi Puduhepa ile başlayan
projemiz; bilimi, sanatı, doğayı,
müziği, edebiyatı, uzayı fetheden
bebeklerimizin katılımıyla devam
edecek. Bebek ve hikaye kitabından
oluşan setimiz çocuklarımıza
ulaşmak için sizleri bekliyor.
Gençlik Komite Başkanımız Ressam
Berfin Uluman’ın, birbirinden

VAKIF

değerli ünlülerin desteği ile
hayata geçirdiği, “Çocuklarımız
için Boyuyoruz” sergisinden
elde ettiğimiz gelirle çok sayıda
çocuğumuzun eğitim masrafını
karşıladık.

Ünlüler, iş insanları, sporcular,
profesyoneller ve markalarla
eşsiz deneyimler tasarlayan ve bu
deneyimleri açık arttırma yöntemi
ile sunarak gelirini Sivil Toplum
Kuruluşlarına bağışlayan bir
platform olan SensinO’da; Mehmet
Demirkol ve Irmak Kazuk’un
sunduğu “Ciddiyetten Uzak Baş
başa ekibi ile çekimlere katılma” ve
“ISS Ceo’su Cavit Habib ile Baş Başa
Yemek” etkinlikleri ile yer aldık.
Aslı Özdemir, Nilüfer Batur ve
Nisa Taşyar’ın ev sahipliğinde
düzenlenen “Mesh ile Mutlu Çay
Saati” etkinliği ve 25. yılımızın
ilk kutlamasını yaptığımız “Best
Gİft Fest Alışveriş Balosu” ile; bir
taraftan destekçilerimizle bir
arada olma şansı yakalarken diğer
taraftan da çocuklarımız için
kaynak sağladık.

İki dönem boyunca, cezaevinde
annesinin yanında kalan çocuklar
için sürdürdüğümüz projemize
bu yıl da; T.C. Dışışleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından
finanse edilen Türkiye ve AB
Arasında Sivil Toplum Diyaloğu-V
Hibe Programı desteğiyle, Adalet
Bakanlığı ve Antigone ile birlikte
devam edeceğiz. “Özgürleşen
Umutlar” projemizle cezaevinde
anneleriyle birlikte kalan 0-6 yaş
grubu çocuklarımızın yüksek
yararını gözeterek fırsat eşitliği
sağlamaya çalışacağız, annelere ve
ceza infaz memurlarına eğitimler
vereceğiz.
Colgate ile Türkiye genelinde 10
senedir iftiharla sürdürdüğümüz
ağız ve diş sağlığı eğitimlerine,
Akçansa ile 3 senedir İstanbul
Büyükçekmece İlçesinde hem
ebeveynlere hem de çocuklara
yönelik eğitimler vermek için
dizayn ettiğimiz eğitim tırımızla,
sürdürülebilir Kurumsal Sosyal
Sorumluluk projelerine devam
ediyoruz.
AstraZeneca ile 2007 yılında
başlayan işbirliğimiz bu yıl “Hey
Genç Harekete Geç” projesi ile
devam ediyor. Sürdürülebilir
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Projesine örnek olarak
gösterdiğimiz işbirliğimizde,
lise çağı öğrencilerine sağlıklı
beslenme ve hareketli yaşam
üzerine eğitimler veriyoruz.
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“Bugün Benim Gelecek Benim”
projemiz ile; 11-14 ve 15-17 yaş
grubu öğrencilerine, iki farklı
içerikle gelecekleri konusunda
farkındalık oluşturmaya devam
ediyoruz.
“Benim Yaratıcı Dünyam” projemiz
ile; 9-10 yaş grubu öğrencilerine
yaratıcı düşüncelerini geliştirmek
üzerine eğitimler veriyoruz.
“Su Gelecektir” projemiz ile;
9-12 yaş grubu çocuklarımızın,
su ve su kaynaklarını koruma
ve yerinde kullanma bilincine
sahip olabilmeleri için çalışmalar
yürütüyoruz.
adL ile; çocuklarımızın yılbaşı
teması üzerine yaptığı resimleri
anneler günü temalı çalışmamız
takip etti. adL mağazalarında
satışa sunulan fularların geliri
vakfımıza bağışlandı.

Ne mutlu bize ki; biz,
öğrencilerimiz için öğretici ve
eğlendirici aktiviteler hazırlarken,
Onlar da bilgi yarışmalarında,
sanatta ve sporda kazandıkları
başarılarla bizi gururlandırmaya
devam etti.
Yaz Kampı gönüllülerimizle birlikte
çocuklarımızı kampa göndermek
için yine etkinlikler düzenlemeye
devam ediyoruz. Etkinliklerin
yanı sıra, her gönüllümüzün
bir çocuğu kampa gönderecek
bağışı yapmasıyla, kampa
gönderdiğimiz çocuk sayısı daha
da arttı. Suzan Karahan ve Nilüfer
Koyuncuoğlu’nun önderliğinde
çıktığımız yolda, çok sayıda
gönüllümüzle çocuklarımızı yaz
aylarında kampa göndermek için
çalışıyoruz.

İstanbul’da gerçekleşen Vodafone
40. İstanbul Maratonu’nda
ve Antalya’da gerçekleşen
Runatolia Maratonu’nda
bireysel koşucularımız ve kurum
takımlarımızla yine birlikteydik.
Kullanılmayan eşyaları STK’lar
için kaynağa dönüştüren Givin
ile işbirliğimiz devam ediyor.
“Bir Yer Bir Nesne Bir Fil” tiyatro
oyunu, Erol Evgin imzalı Altın
Düetler Long Play’i, Pedegog
Tansu Oskay’ın imzalı ‘Uykusuz
Anne Kalmasın’ kitabı da bu yıl
10
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Givin üzerinden destekçilerimizle
buluştu.

kitabın geliri çocuklarımızın
eğitimine aktarıldı.

Bağışı özgürleştiren Givin
üzerinden, siz de kullanmadığınız
eşyalarınızı veya bilgi becerilerinizi
satışa çıkarabilir, gelirini TOÇEV’e
bağışlayabilirsiniz.

Yönetim Kurulu Başkanımız Ebru
Uygun’un “Ebru’ca Yansımalar”
sergisi GeleriMiz’de gerçekleşti.
Sanatseverlerin yoğun ilgi
gösterdiği sergiden elde edilen
gelirin bir bölümü vakfımıza
bağışlandı.

Esas Holding tarafından
hayata geçirilen “İlk Fırsat”
programında ikinci senemiz.
Geçen sene, program dahilinde
Kurumsal İletişim ve Kaynak
Geliştirme departmanımıza
katılan yeni mezun arkadaşımız
artık profesyonel ekibimizde.
Bu senenin katılımcısı olan
arkadaşımız yine Kurumsal
iletişim ve Kaynak Geliştirme
Departmanında bizlere destek
olurken, hem Sivil Toplum
Kuruluşunda çalışmayı hem de iş
yaşantısını deneyimliyor.

Destekçilerimizin annelerini
anlattığı ‘10 Kadın 10 Hikaye’
kitabını, Sevgili Monik İpekel ve
Liv Hospital desteği ile hayata
geçirdik. Türkiye’nin önemli
dönemlerine, güçlü kadınların
hayat hikayeleriyle yepyeni bir
açıdan bakma fırsatı yaratan

Yılbaşında müşterilerine hediye
alan kurumlar, özel günleri için
sevdiklerine hediye alan kişiler,
TOÇEV’in hediyelerinden seçerek
yine çocuklarımızın eğitimine
destek oldular.
ISS her yıl olduğu gibi hem
bağışlarıyla hem de çocuklarımızın
aktiviteleri için sağladığı yiyecek
ve mekan desteği ile bizi
desteklemeye devam etti.
Sizlerin desteğiyle, çocuğun
olduğu her alanda var olacak,
çocuğun yüksek yararı için
çalışmalar yapmaya devam
edeceğiz.
BADE TAKAZOĞLU
TOÇEV Genel Müdürü
11
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Eğitimlerini Desteklediğimiz
Öğrenci Verileri
İLLERE GÖRE
İSTANBUL

85

ANTALYA

16

ANKARA

68

SAMSUN

27

SİNOP

31

VİZE

6

ADIYAMAN

24

DİĞER

7

MARDİN

34

CİNSİYETE GÖRE
KIZ

179

ERKEK

153

OKULLARA GÖRE
İLKOKUL

65

ORTAOKUL

142

LİSE

66

ÜNİVERSİTE

34

13

Aktivitelerimiz
Sömestr’da Çocuklarımızla Buluştuk
Sinop - Samsun
Sinop ve Samsun şehirlerinde yaşayan çocuklarımızla 22-26 Ocak
tarihleri arasında etkinlikler kapsamında sinemaya gittik. Gelişmelerini
takip ettiğimiz çocuklarımızı evlerinde ziyaret ettik. Seyahatimizin
Samsun ayağında öğrencilerimizle birlikte “Aile Arasında” filmini izledik.
16 çocuğumuzun ilk defa sinemaya gittiği etkinliğimizde bir çocuğumuz
da ilk defa deniz ve gemi gördüğünü belirtti. “Enes Batur Hayal mi
Gerçek mi” filmini izlediğimiz Sinop’ta yaşayan 24 öğrencimizle de film
sonrası akran zorbalığı, hayallerimizi gerçekleştirebilme ve arkadaş
ilişkilerinin önemi üzerine sohbet ettik.

Ankara
Ankara’daki öğrencilerimizle bir araya geldik. Etkinliğimizde
çocuklarımızla sinemaya giderken lise öğrencilerimizle ayrıca Türkiye
Ulusal Ajansı’nda Erasmus+ Projesi bilgilendirme sunumuna katıldık.

14

EĞİTİM

Sömestr’da Çocuklarımızla Buluştuk
Adıyaman
Okulların tatile girmesini fırsat bilerek 29 Ocak’ta Adıyaman’da yaşayan
çocuklarımızla keyifli bir gün geçirdik. Kahvaltı ile başladığımız günü
sinemaya gidip film izleyerek tamamladık.

Mardin
2 Şubat’ta Mardin’de yaşayan çocuklarımızla birlikte MovaPark AVM’deki
lunaparka gittik. Çocuklarımız etkinlik boyunca neşeli anlar yaşadı.

15

Aktivitelerimiz
Sömestr’da Çocuklarımızla Buluştuk
İstanbul
Sömestr etkinliklerimizde İstanbul’daki lise grubu öğrencilerimizle bir
araya geldik. Gerçekleştirdiğimiz etkinlikte öğrencilerimiz The Game For
Big Kids oyun alanında farklı oyunları deneyimleyerek eğlenceli vakit
geçirdi.
Çocuklarımız ve aileleriyle birlikte TİM Show Center’da Uluslararası
Rus Akrobasi Grubu’nun gösterisini izledik. 28 Ocak’ta gerçekleştirilen
etkinlikte çocuklarımızın heyecanı ve mutluluğu görülmeye değerdi.

Çocuklarımızla birlikte teknoloji tarihi konusunda Türkiye’nin en
iyisi Rahmi Koç Müzesi’ni gezdik. 30 Ocak’ta gerçekleştirdiğimiz
ziyaretimizde ayrıca müze içerisindeki Renkli Matematik Dünyası ve
Keşif Küresi eğitimlerine katıldık.
Aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyemiz Hakan Bilgin ile ‘Gülümsesen
Yeter’ konseptli söyleşi yaptık. 30 Ocak’ta gerçekleştirdiğimiz
aktivitemize lise öğrencilerimiz yoğun ilgi gösterdi.
16
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Sömestr’da Çocuklarımızla Buluştuk
İstanbul
Boğaziçi Üniversitesi Yöneylem Araştırma Kulübü (BÜYAK) ile yeni
çalışmamız olan kahve sohbetlerinde, lisede okuyan öğrencilerimiz
BÜYAK üyesi öğrencileri ile bir araya geldi. Üniversite öğrencisi ağabey
ve ablalarının tecrübelerinden faydalandılar.
İntema Yaşam sponsorluğunda 23 Ocak’ta gerçekleştirilen Suşi
Atölyesi’ne çocuklarımızla birlikte katıldık. Etkinlikte çocuklarımız Şef
Emre Duran eşliğinde SUŞİ yapmayı öğrendiler.

Ortaokul ve lise öğrencilerimizle birlikte 27 Ocak’ta Açı Okulları’nda
kişisel gelişim ve atölye çalışması gerçekleştirdik. Dolu dolu geçen
etkinliğimizde çocuklarımız ilk olarak Hayat Aktivatörü Gökalp Saklı’nın
sunumunu dinledi. Çocuklarımız ikinci aşamada Boğaziçi Üniversitesi
Innovative Academy işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz Kodlama Atölyesine
katılırken, Eğitimci Gökçe Ton’da ailelerimize “Aile İçi Etkili İletişim”
eğitimi verdi.
17

Aktivitelerimiz
Öfke Yönetimi Atölyesi
İstanbul’daki lise grubu öğrencilerimizle Psk. Ceyda Demirbaşoğlu’nun
sunumu ile vakıf ofisimizde öfke yönetimi atölyesi gerçekleştirdik.
Öğrencilerimizle doğal bir tepki olan öfke duygusunu sağlıklı
yönetebilme yöntemleri üzerine çalıştık.

adL ile Anneler Günü Tasarım Atölyesi
adL ve ortaokul öğrencilerimiz, yılbaşında gerçekleştirilen çalışmamızın
ikinci aşamasında, Anneler Günü Resim Atölyesi’nde tekrar bir araya
geldi. Çocuklarımız atölyede Anneler Günü temalı resimler yaptı. adL ise
bu resimlerden ürünler tasarlayarak Anneler Günü döneminde vakfımız
yararına mağazalarında satışa çıkardı.

Drama Diksiyon Atölyesi
Gönüllümüz tiyatro oyuncusu Serdar Aydın ile lise öğrencilerimiz drama
ve diksiyon kulübü için ilk buluşmalarını ofisimizde gerçekleştirdi.
Çocuklarımızın sanatsal yönlerinin güçlenmesi ve kendilerini çok daha
iyi ifade edebilmeleri için gerçekleştirdiğimiz atölye çalışmamız düzenli
olarak devam edecek.

Miniatürk ve Akvaryum’u Gezdik
İstanbul’daki ilkokul öğrencilerimizle QNET ailesinin katkılarıyla
Miniatürk’ü ve Akvaryum’u gezerek doyasıya eğlenerek yeni keşifler
yaptı.
18

EĞİTİM

Tüketme Üret Atölyesi
Eğitimlerini desteklediğimiz İstanbul’da yaşayan ortaokul grubu
öğrencilerimizle birlikte 8 Nisan’da ‘Tüketme Üret Atölyesi’ne
gerçekleştirdik. Çocuklarımızın daha bilinçli ve sağlıklı bireyler için vakıf
merkezimizde gerçekleştirdiğimiz atölye ile, çocuklarımızı tüketim
yerine üretime yönlendirmek amacıyla cüzdan ve kalem kutusu yaptık.

Marmara Üniversitesi Öğrencileriyle Atölye Gerçekleştirdik
Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencileri ‘Topluma
Hizmet Uygulamaları’ dersi kapsamında öğrencilerimizle birlikte tasarım
atölyesi gerçekleştirdi. Atölyede ortaya çıkan resimler ile tasarlanan
TOÇEV bez çantaları çocuklarımızın hayal dünyasını yansıttı.

Çocuklarımız Ebru Sanatı ile Tanıştı
Aynı zamanda Ebru sanatçısı olan Yönetim Kurulu Başkanımız Ebru
Uygun, çocuklarımızla birlikte Ebru atölyesi gerçekleştirdi. 21 Temmuz
Cumartesi günü vakıf binamızda gerçekleşen etkinliğe katılan
öğrencilerimiz Ebru sanatı hakkında bilgiler edinirken kendileri için de
hatıra Ebru yaptılar.
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Aktivitelerimiz
Little Caesars İle Yeni Lezzetlere Yolculuk
Çocuklarımız, Türkiye’nin en sevilen pizza markalarından Little Caesars
Pizza ile yeni lezzetler keşfetti. Mutfak sanatlarına ilgi duyan ortaokul
ve lise grubu öğrencilerimiz, Little Caesars Pizza şefleri ve uzmanları
ile Little Caesars Pizza’nın mutfağında Ağustos ayında buluştu. Şeflerle
birlikte pizza ve tatlı yapımı eğitimi alan çocuklarımız, yeteneklerini ve
yaratıcılıklarını keşfederek hayallerindeki lezzetleri ortaya çıkardı

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Maçındaydık
Mastercard’ın desteğiyle 18 Eylül’de oynanan Galatasaray – Lokomotiv
Moskova Şampiyonlar Ligi Maçına öğrencilerimiz ile birlikte katıldık. Maç
öncesi futbolcularla sahaya çıkarak seremoniye katılan öğrencilerimiz,
seremoni sonrasında tribünlerde maçı izleyerek maçın heyecanını dolu
dolu yaşadı.

I. TOÇEV Psikoloji Buluşması’nı Gerçekleştirdik
Geçtiğimiz eğitim döneminde bize destek olan psikoloji alanında eğitim
gören stajyerlerimiz ve mesleğin farklı alanlarından profesyonellerle 1.
TOÇEV Psikoloji Buluşması’nda bir araya geldik. Toplantıda stajyerlerimiz
mesleklerindeki deneyimli isimlerle tanışma fırsatı bulurken, uzmanlar
da alanlarındaki gelişmeleri takip etme fırsatı yakaladı.

“Bata Çıka Koşusu”nda Koştuk
Reebok Mudrace’in düzenlediği çamur, su ve engeller ile koşuyu daha
eğlenceli hale getirilen Bata Çıka Koşusu’na öğrencilerimizle birlikte
katıldık. Ögrencilerimiz aynı zamanda organizasyonda gönüllü olarak yer
alarak keyifli vakit geçirdiler.
20
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı
Kutladık
ATA’mızın armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı,
ilkokul ve ortaokul öğrencilerimizle birlikte coşkuyla kutladık.

Wish More Hotel’de
gerçekleştirdiğimiz
kutlamamızda,
çocuklarımızla birlikte
kurabiye atölyesinde
şekilli kurabiyeler yaptık
ve çeşitli oyunlar oynayarak
keyifli bir gün geçirdik.
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Aktivitelerimiz
İftar Yemeğinde Çocuklarımızla Bir Araya Geldik
İstanbul’da yaşayan çocuklarımıza ve ailelerine her sene geleneksel
olarak düzenlediğimiz iftar yemeğimizi bu sene de gerçekleştirdik. 26
Mayıs’da yoğun katılımla düzenlediğimiz iftar yemeğimizde bize bu yıl
da destek olan ISS Catering’e teşekkür ederiz.
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Çocuklarımızla Piknik ve Atölyelerimizde Buluştuk
İstanbul, Ankara, Kırklareli, Samsun, Sinop, Mardin ve Adıyaman’daki
öğrencilerimizle, gerçekleştirdiğimiz pikniklerde buluşarak özlem
giderdik. Öğrenme Tasarımları’nın desteği ile gerçekleştirdiğimiz
psikososyal atölyelerimizde ‘Konuş Onunla’, ‘Topik’ ve ‘Bahtına Ne
Çıkarsa?’ oyunlarını oynadık. Oynadığımız oyunlarla yaratıcı çözüm
yolları bulma, grup içinde sorumluluk alma, zaman yönetimi, yaratıcılığı
geliştirme, değişen kurallar karşısında hızlı düşünüp alternatif çözüm
yolları bulma, engelli bireylerin zorluklarla karşılaştığında neler
hissettiğini anlayabilme gibi konularda farkındalık ve beceri kazandık.
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Aktivitelerimiz
Yaz Kampları
Kids For Freedom Projesi
2018’de ilk kampımızı 14-21 Temmuz tarihlerinde
Mardin ve Adıyaman’daki öğrencilerimizin
katılımıyla Kids For Freedom Projesi ile
gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz, bir hafta boyunca
Marmaris-Göcek-Fethiye koylarını gezerek; tatilin,
denizin, doğanın ve arkadaşlığın tadını çıkardı.
Atölye çalışmaları ve interaktif oyun saatleri ile de
kendilerini geliştirme imkanı buldu.
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Kilyos Büyak Kampı
Bu yazın son kamp rotası Boğaziçi Üniversitesi Yöneylem ve Araştırma
Kulübü (BÜYAK) gönüllüleri ve TOÇEV’li gençlerin Boğaziçi Üniversitesi
Sarıtepe Kampüsü’nde bir araya geldiği Kilyos BÜYAK Kampı oldu.
Altı şehirden gelen 26 TOÇEV’li genç, dört gün boyunca BÜYAK
gençleri ile mentor-mentee görüşmeleri yaparak gelecek planlarını
netleştirirken, kampüste parkur ve su oyunları, kitap okuma atölyesi, film
analizi atölyelerine katıldı. İlk kez denize giren, yoga ve zumba yapan
gençlerimiz ortak yaşamı deneyimledi.
Tanısan Seversin Derneği eşliğinde Yedikule Hayvan Barınağı’nı ziyaret
ederek sokak hayvanlarıyla iletişimi ve nasıl korkmadan yaklaşacaklarını
öğrendiler. Boğaziçi Üniversitesi Kulübü BuGusto Yemek Atölyesi’nde
kendi pişirdikleri kurabiyeleri tattılar. Pecha Kucha sunumlarıyla
Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni konuştular.
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Aktivitelerimiz
Yaz Kampları
Vodafone Akıllı Köy Yaz Kampı
Çocuklarımızla gerçekleştirdiğimiz yaz kamplarına bir yenisini ekleyerek,
Türkiye’nin dört ayrı şehrinden gelen öğrencilerimizle teknoloji ve
tarımın hikayesini öğrenmek üzere Vodafone Akıllı Köy Yaz Kampı’na
katıldık. Çocuklarımız bir hafta boyunca doğanın içinde; tıbbi aromatik
bitkiler, peynir yapımı, akıllı tarım teknolojileri, teknolojik süt sağımı gibi
atölye çalışmalarıyla tarım tekniklerini öğrendi. İlk kez yüzme deneyimi
yaşayan çocuklarımız arkadaşlarıyla keyifli ve eğitici bir kampın tadını
çıkardı.
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Yaz Spor Akademisi
İstanbul’da yaşayan ilkokul öğrencilerimiz, Wish More Hotel’in
destekleriyle, yaz spor akademisinde tatilin tadını çıkardı. Yaz boyu
haftanın üç gününde, kişisel antrenörler eşliğinde yüzme, kickbox,
pilates ve yoga dersleri ile çocuklarımızın fizyolojik ve psikolojik
gelişimlerine katkı sağladık.
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Aktivitelerimiz
Çocuklarımızla Dikkat Atölyeleri Gerçekleştirdik
Öğrencilerimizle yılda iki kez gerçekleştirdiğimiz atölye
çalışmalarımızın yeni dönemine başladık. Her dönemde farklı tema
içeriklerle öğrencilerimizin gelişime katkı sağladığımız atölyelerin
ilk rotası 23 – 24 Ekim tarihlerinde Kırklareli’ydi. Sonraki rotalarımız
ise sırasıyla 30 Ekim-9 Kasım Ankara,17 Kasım İstanbul, 19-27 Kasım
Samsun-Sinop ve 26 Kasım Antalya’ydı.

Bu dönem atölye çalışmalarımızda; çocuklarımızın duygularına,
düşüncelerine ve bedenlerine dikkatlerini vermeleri; zorlayıcı duygu ve
düşüncelerde kontrolü ele almalarını sağlayarak stresi yönetmelerine ve
dikkat sürelerini artırmalarına destek olma konusunda çalıştık. Ayrıca
öğrencilerimizle yaptığımız mindfulness atölyesinde içinde olduğumuz
anda kalma, dış dünyayla bağ kurma, odaklanma, dikkat toplama
üzerine çalışarak bilinçli farkındalığımızı geliştirdik.
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Cumhuriyet Bayramımızı Çocuklarımızla Kutladık
En önemli değerlerimizden Cumhuriyet Bayramımızı bu yıl
İstanbul’daki öğrencilerimizle birlikte Harbiye Askeri Müzesini gezerek
yaşadık.
27 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirdiğimiz etkinlikte öğrencilerimizle
birlikte müzeyi gezerken, Cumhuriyetimizin faziletlerini ve değerini
konuştuk.
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Aktivitelerimiz
Geleneksel Yılbaşı Partisi
İstanbul’da yaşayan öğrencilerimiz ile birlikte geleneksel olarak
gerçekleştirdiğimiz yılbaşı partimizi bu yıl 22 Aralık’ta yaptık. Partimiz
eğlencenin yanı sıra sürprizlerle ve hediyelerle dolu dolu geçti. Bu yıl
partimize, öğrencilerimize hediye desteği veren Hülya Sevindik ve
arkadaşları, Puduhepa ve Kız Kardeşleri ekibi ile gönüllülerimiz de
katıldı. Partimizin sürpriz konuğu sanatçı Soner Sarıkabadayı da hem
öğrencilerimizle vakit geçirdi hem de şarkılarını öğrencilerimiz ve
aileleri ile birlikte söyleyerek eğlenceyi katladı.
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Çocuklarımızın Temel İhtiyaçları
TOÇEV olarak çocuklarımıza maddi destekte bulunmuyor, onların
ihtiyaçlarını ayni olarak karşılıyoruz.
ARALIK
EYLÜL
Bot, Mont
Okul Çantası
Kalem Kutusu
Defter
Kalem, Silgi, Açacak
Resim ve Müzik Defteri
Boya Kalemleri
Elişi Kağıdı
Bant, Yapıştırıcı, Makas
Spor Ayakkabı, Eşofman
Çorap, İç Çamaşırı
Diş Fırçası ve Macunu
Deodorant, Hijyenik Ped
Test ve Hikaye Kitabı

Çorap, İç Çamaşırı
Kazak
Diş Fırçası ve Macunu
Deodorant, Hijyenik Ped
Hikaye Kitabı

HAZİRAN
Tişört
İç Çamaşırı, Çorap
Diş Fırçası ve Macunu
Deodorant, Hijyenik Ped
Hikaye Kitabı
Eğitici Oyun

Özel Ders
Daha aydınlık bir Türkiye için eğitim hayatları boyunca destek
olduğumuz çocuklarımız için, eksik olduğu konularda özel dersler
düzenlemeye başladık. Gönüllülerimiz tarafından verilen derslerde
öğrencilerimiz geride kaldıkları ders veya konular ile ilgili eksiklerini
tamamlıyor.
Toplam Ders Saati
1.110

Gıda Destek
Çocuklarımıza, marketlerden alışveriş yapabilecekleri belli bir miktar
para yüklü olan Gıda Kartlar ile gıda desteğinde bulunuyoruz. Ayrıca
Kurban Bayramı’nda destekçilerimizin katkılarıyla et dağıtımı yapıyoruz.
Kurban Bayramı
Aylık Rutin
Ramazan Bayramı
Kurban Dağıtımı
Gıda Kart Dağıtımı
Gıda Kart Dağıtımı
Kart Sayısı
Aile Sayısı
Aile Sayısı
264
187
78

Psikolojik Destek
Çocuklarımızın gelişimsel süreçlerini yakından takip ediyor ve psikolojik
destek sağlıyoruz.
31
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Parlak Gülüşler Parlak Gelecekler
Colgate, Ağız ve Diş Sağlığı Derneği ve T.C. Milli Eğitim
Bakanlığı Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile birlikte
2008 yılında başladığımız projemizde, diş hekimleri
tarafından eğitilen formatör öğretmenler vasıtasıyla
çocuklarımıza diş sağlığı eğitimi veriyor, bilgilerini
pekiştirmeleri için onlara kitapçık ile birlikte diş fırçası
ve macunu hediye ediyoruz.

Ulaşılan Çocuk Sayısı

4.800.500

Ulaşılan Okul Sayısı

155.342
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Bir Şey Değişir Her Şey Değişir
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile 2006 yılından bu yana
devam eden projemizde çocuklarımıza okullar açılırken,
eksiksiz okula gidebilmeleri için kırtasiye malzemeleri,
kış aylarında ise üşümemeleri için bot mont ulaştırıyoruz.

2018’de
Ulaşılan Çocuk Sayısı

331

2018’de
Ulaşılan Okul Sayısı

6
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Günebakan
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte 2010 yılında
başladığımız projemizde, çeşitli kurumların
desteğiyle Yatılı İlköğretim Bölge Okulları’na ihtiyaç
duydukları iç ve dış donanımı sağlıyoruz. Bugüne
kadar Müzik Odaları, Kütüphaneler, Oyun Parkları
yaptık.

Ulaşılan Çocuk Sayısı

60.650

Ulaşılan Okul Sayısı

106
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Paylaşmayı Seven Parmak Kaldırsın
2010 yılından bu yana T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile
birlikte, çocuklarımızı, yepyeni dünyaları tanımaları
ve ufuklarını daha da geliştirmeleri için kitaplarla
buluşturuyoruz.

2018’de
Gönderilen Kitap Sayısı

475
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Bugün Benim Gelecek Benim
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Ferrero Fındık ile 2018’de
hayata geçirdiğimiz projemizde, 11-14 yaş arası
çocuklara; kendilerini daha iyi tanıyarak ergenlik
dönemine daha sağlıklı ve bilinçli girmeleri, 15-17 yaş
arası gençlere ise; modern tarım uygulamalarını ve
sahip oldukları bilgileri kullanarak doğru seçimler ve
eklemelerle hayatlarında yeni kapılar açabilecekleri
konularında bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz.

2018’de
Ulaşılan Okul Sayısı
2018’de
Ulaşılan Çocuk Sayısı
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3.944
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Benim Mahallem
Akçansa, Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ve Büyükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü ile birlikte
hayata geçirdiğimiz projemiz ile 2015 yılından bu yana
öğrencilerimiz ve ailelerine eğitimler veriyoruz.

2018’de
Ulaşılan Okul Sayısı

7

2018’de
Ulaşılan Çocuk Sayısı

2.178
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Hey Genç Harekete Geç
2018 yılında T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Diyabet
Vakfı ve AstraZenaca ile birlikte başladığımız projemiz ile,
gençlerin hayatında sağlıklı beslenme bilinci yaratıyor,
fiziksel aktivite ve egzersizin önemini vurguluyor ve
yaratıcılık becerilerini ortaya çıkarıyoruz. Proje kapsamında
ayrıca gençlerin, sağlıklı ve hareketli yaşama hayatlarında
aktif olarak yer vermesi için bir yarışma düzenliyoruz.
Takımlar oluşturan öğrenciler, seçtikleri kategorilerde videolar çekerek,
yarışmaya katılıyorlar.

2018’de
Ulaşılan Okul Sayısı

26

2018’de
Ulaşılan Çocuk Sayısı

4.377
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Benim Yaratıcı Dünyam
İŞGYO ile 2018 yılında hayata geçirdiğimiz projemizde,
Koç Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan
eğitim programıyla, İstanbul ve Samsun illerinde yaşayan,
9-10 yaş grubu çocukların yaratıcılıklarını geliştiriyoruz.

2018’de
Ulaşılan Okul Sayısı

7

40

2018’de
Ulaşılan Çocuk Sayısı

400

PROJE

Su Gelecektir
2018’de Geberit ile hayata geçirdiğimiz projemizde, 9-12 yaş grubu
çocuklarımızın, su ve su kaynaklarını koruma ve yerinde kullanma bilincine
sahip olabilmeleri için tiyatro aracılığıyla bilinçlendirme çalışmaları
yürütüyoruz.

2018’de
Ulaşılan Okul Sayısı

9

2018’de
Ulaşılan Çocuk Sayısı

1.524
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Tamamlanan Projeler
YAŞASIN OKULUMUZ
2004 yılında köy okullarını onarmak için “Yaşasın
Okulumuz” diyerek yola çıktık. Bugün 204 köy
ilköğretim okulunu onarmanın mutluluğunu ve
gururunu yaşıyoruz.

İLK YARDIMA İLK ADIM
6 sene sürdürdüğümüz “İlk Yardıma İlk Adım”
projemizde, YİBO’lardaki 43.656 çocuğumuza,
“Çantamdaki İlk Yardım” oyunuyla ufak kazalarda
neler yapacakları konusunda bilgiler verdik.

EVİMDEYİM
“Evimdeyim” projemizde köy okullarındaki
öğretmenlerimizin kendilerini eğitime daha
iyi adayabilmeleri için 36 lojman onardık, yeni
yüzleriyle öğretmenlerimize hediye ettik.

YARININ İZLERİ
Küresel ısınma konusunda farkındalık yaratmak
için başlattığımız projemizde “Dünya Kurtarıcısı”
oyunuyla 39.972 çocuğumuza küresel ısınmayı
anlattık.

İYİ BESLENMEK İYİ GELECEK
Çocuklarımızın gelişimi için kahvaltı öğününün
önemini ve sağlıklı beslenme bilincini vurgulamak
için, belirlediğimiz çocuklarımıza, toplam 13.500
gıda paketi ulaştırdık.

42
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BUĞDAYIN İYİLİĞİ
DOĞRU EKMEĞİN MUCİZESİ

Projemizde 20.517 ilköğretim öğrencimize doğru
beslenmeyi anlattık ve ekmekteki vitaminleri daha
yakından tanıttık.

TEMİZİZ
Projemizde, “Bir Dokunuş Yeter” isimli eğlenceli
ve interaktif tiyatro oyunumuz ile temizliğin sağlık
açısından önemini 17.031 çocuğumuza anlattık.

KÜTÜPHANELER
Mobilyasından boyasına, yer döşemesine kadar
baştan sona yenilediğimiz 51 kütüphanemizin
raflarına özenle seçilmiş en az 300 kitap
yerleştirdik.

ENERJİMİZ ÇOCUKLAR İÇİN

Projemizde, tiyatro oyunumuzla 28.150
çocuğumuzda, enerji tasarrufu, doğru enerji
kullanımı ve alternatif enerji kaynakları konusunda
farkındalık oluşturduk.

BENERGENİM
“Benergenim” projemizde, ergenlik dönemindeki
9.170 çocuğumuzla, aileleriyle ve öğretmenleriyle
bu dönemin sağlıklı atlatılabilmesi için çalışma
yapıyoruz.
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Tamamlanan Projeler
ÖZGÜRLÜĞÜM

Cezaevinde annesiyle kalan 610 çocuğumuzun
daha iyi bir ortamda büyüyebilmesi için
ihtiyaçlarını karşıladık, annelerine ve cezaevi
personellerine eğitimler verdik.

KAHVALTILI SABAHLAR
SAĞLIKLI YARINLAR
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte hayata
geçirdiğimiz projemizde 14.977 çocuğumuza
kahvaltının önemini anlattık.

BAĞIMLILIĞA KARŞI SANAT
Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz
Kurumu’nda kalan tutuklu/hükümlü 12-18 yaş
arasındaki 40 çocuk ile 20 haftalık sanat terapisi
oturumları gerçekleştirdik.

ÖZGÜRÜM
Özgürlüğüm Projemizin devamı niteliğindeki
projemizde yine Cezaevinde annesiyle kalan 810
çocuğumuzun daha iyi bir ortamda büyüyebilmesi
için ihtiyaçlarını karşıladık, annelerine ve cezaevi
personellerine eğitimler verdik.
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Proje Alanına Göre Çocuk Sayısı

EĞİTİM		

1.155.300

SAĞLIK		

4.866.362

GELİŞİM		

96.228

ÇEVRE		

69.646

BESLENME		

35.734

45

KURUMSAL İLETİŞİM
BÖLÜMÜ

KURUMSAL

TOÇEV Çocuklarının
Sanatsal Becerileri
Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin
‘Topluma Hizmet Uygulamaları’ dersi kapsamında çocuklarımızla
yaptıkları atölyede, çocuklarımızın çizdiği resimler kupalara ve
defterlere, Brother Dikiş Makineleri sponsorluğuyla da bez çantalara
hayat verdi.
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“İlk Fırsat”ta Biz de Varız
Esas Holding kurucuları tarafından Nisan 2015’de oluşturulan Esas
Sosyal’in ilk sosyal yatırım projesi olma özelliğini taşıyan İlk Fırsat’ta
biz de varız. Üniversiteden yeni mezun olan gençlerin proje ortağı
STK’lardan birinde işe yerleştirildiği projede, gençlerimiz parlak
kariyerlerine güzel bir başlangıç imkanı yakalıyor. Çalışma kapsamında
Kurumsal İletişim ve Kaynak Geliştirme bölümümüzde 2018 başında
çalışmaya başlayan Ümmügülsüm Önal, başarılı bir yılın ardından
kariyerine güçlü bir başlangıç yaptı.
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Napolyon
Üyelerinin doldurduğu anketlerden kazandıkları NAP puanları
bağışlamalarıyla çocuklarımıza kitap gönderen Napolyon, NAP
puanlarını bağışlayarak bu sene de projesine devam etti.
KİTAP SAYISI
ERZURUM HINIS ÇİLLİGÖK KÖYÜ İLKOKULU

38 Set

ERZURUM HINIS DEMİRCİ KÖYÜ İLKOKULU

57 SET

ADIYAMAN BURÇ İLKOKULU

68 SET

BATMAN FATİH İLKOKULU

97 SET
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Givin’dayız
Bireylerin veya markaların yaptıkları satışların gelirlerinin STK’lara
bağışlandığı bir mobil uygulama olan Givin’a biz de üye olduk. Givin’da
bir yandan uygulama ile destek toplarken bir yandan da “Modern
Kahramanlar”ın özel çalışmalarıyla çocuklarımızın eğitimi için kaynak
oluşturduk.

MODERN KAHRAMAN: HAKAN BİLGİN
Modern Kahramanlarımızdan Oyuncu Hakan Bilgin’in “Bir Yer Bir Nesne
Bir Fiil” tiyatro oyununun biletleri Givin üzerinden vakfımız yararına
satıldı.

2018 Yılında
Destek Veren Markalar
o
o
o
o
o
o
50

Cambly
Kollektif House
Lugat365
Quick Sigorta
Temiz
Tuhaf Dergi

KURUMSAL

MODERN KAHRAMAN:
EROL EVGİN
Türk Pop Müziği’nin duayen ismi Erol
Evgin, yeni Long Play’i ‘Altın Düetler’’i
Givin üzerinden vakfımız için satarak
destek oldu.

MODERN KAHRAMAN:
TANSU OSKAY
Destekçilerimizden Pedegog Tansu
Oskay ‘Uykusuz Anne Kalmasın’
kitabını TOÇEV yararına imzalı olarak
Givin üzerinden satışa çıkardı.

Aylık Eğitimi Desteklenen
Çocuk Sayısı

54
51

Tanıtım Standlarımızla
Yanı Başınızdaydık
Hem çalışmalarımızı daha çok kişiye anlatmak hem
de ürünlerimizi satarak çocuklarımız için kaynak
oluşturmak için açtığımız stantlarımızla her
yerdeydik.

STANT AÇTIĞIMIZ
YERLER
o
o
o
o
o
o
o

Airties
Garanti Bank
Hisar Okulları
ING Bank
İBS Anne Çocuk fuarı
Mürüvvet Evyap Okulu
TSPB Kongresi

Aylık Eğitimi
Desteklenen
Çocuk Sayısı

41

Tarz2’de Satışlar
Sosyal Sorumluluk İçin
İkinci el kıyafet, çanta, ayakkabı,
aksesuar ve kitapların alınıp
satılabildiği Tarz2’ de,
dileyenler satışlarının gelirini
vakfımıza bağışlayabiliyor.
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Ing Bank’tan Değerli Destek
ING Bank, vakfımıza çok değerli bir destekte bulunarak, internet
sitemizi güncelledi. İNG Bank IT ekibinin yoğun çalışması ve özverisi ile
hazırlanan yeni sitemiz, daha modern, daha hızlı ve mobil uyumlu oldu.
Bu desteğiyle vakfımızın daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan ING
Bank’a teşekkür ederiz.

“Sendgb” ile Dosya Transfer
Ederken de Destek Olabilirsiniz
Dosya transfer hizmeti sunan ve aynı zamanda arka planında Sivil
Toplum Kuruluşlarına yer vererek ücretsiz reklam desteği veren
Sendgb.com‘da artık biz de varız. Siz de dosya gönderirken Sivil Toplum
Kuruluşlarına destek vermek isterseniz Sendgb.com’u kullanabilirsiniz.
Verdiği destek için Sendgb.com’a teşekkür ederiz.

53

SensinO’da Biz de Varız
Ünlüler, iş insanları, sporcular, profesyoneller ve markalarla eşsiz
deneyimler tasarlayan ve bu deneyimleri açık arttırma yöntemi ile
sunarak gelirini Sivil Toplum Kuruluşlarına bağışlayan bir platform olan
SensinO’da biz de yer alıyoruz. Sensino’da Futbol Yazarı ve Yorumcusu
Mehmet Demirkol ve ISS Ceo’su Cavit Habib ile iki ayrı aktivite
düzenledik.

Aylık Eğitimi Desteklenen
Çocuk Sayısı

28

Mobilet’ten “Biletin Benden”
‘Biletin Benden’ projesi ile bilet satışına sosyal sorumluluk getiren
Mobilet’te artık biz de varız. Sizler de biletlerinizi Mobilet üzerinden
alırken bir biletinizi de TOÇEV’e bağışlayarak desteklediğimiz
öğrencilerimizin ve gönüllülerimizin sosyal hayatlarındaki gelişimlerine
destek olabilirsiniz.

Sunrino’da Ürün Satışından Destek
Sunrino, diş fırçalarını steril tutmaya yarayan kabı Steriball’un
satışlarından elde ettiği gelirin bir bölümünü çocuklarımız için vakfımıza
aktarıyor.
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Foot-Volley Turnuvası
Junior Business Council tarafından Türkiye’de ilk defa 11 Ocak’ta
organize edilen Türk otelleri arası Foot - Volley Turnuvası’ndan elde
edilen gelir vakfımızın okuma istekli çocuklarına umut oldu.
İki spor disiplinini birleştirerek yepyeni bir konseptle kısa zamanda
beğeni kazanan Foot - Volley Turnuvası heyecan yarattı. Junior Business
Council tarafından düzenlenen turnuvaya İstanbul’un önde gelen 10
oteli katılırken, elde edilen gelir de vakfımıza bağışlandı.Turnuvayı
finalde LE MERIDIEN ETILER otelle bir araya geldiği müsabakayı 2-1
yenen THE RAFFLES İstanbul kazandı.

Aylık Eğitimi Desteklenen
Çocuk Sayısı

60
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Runatolia Maratonu
Her yıl Mart ayında Antalya’da düzenlenen Runatolia Maratonu’nda
yardımseverlik koşusu konseptiyle yer alarak çocuklarımızın eğitimlerine
devam edebilmesi için kampanya düzenledik.
Siz de bireysel veya takım olarak ister koşarak ister yürüyerek
adımlarınızı bağışa dönüştürebilirsiniz.

Koşucu Sayısı

25

Bağışçı Sayısı

291

Toplanan Bağış

24.632 TL
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“Türkiye’de Çocuk Hakları ile
Çocuk Oyuncu Olmak” Paneli
Türkiye Oyuncular Sendikası ile birlikte 28 Nisan’da ‘Türkiye’de Çocuk
Haklarıyla Çocuk Oyuncu Olmak’ konulu panel düzenledik. Ünlü
oyuncuların, alanında uzman kişilerin ve hukukçuların katılımıyla
gerçekleşen panelde Türkiye’de çocuk hakları, çocuk oyuncular, çocuk
oyuncuların setlerde yaşadığı sorunlar ve bunları aşmak için ailelere ve
uzmanlara düşen görevler konuşuldu.

57

“Hediyen Sosyal Sorumluluğun Olsun”
adL, düzenlediği atölye ile çocuklarımızın çizdiği resimlerden hazırladığı
şal ve saç bantlarını TOÇEV yararına hem Anneler Günü’nde hem de
yılbaşı döneminde ‘Hediyen Sosyal Sorumluluğun Olsun’ sloganıyla
mağazalarında sattı.

2018’de
Aylık Eğitimi Desteklenen
Çocuk Sayısı

254
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TOÇEV Gönüllüleri
Çocuklarımızın gelişiminde önemli yere sahip yaz kamplarına
çocuklarımızı gönderebilmek için çalışmalar yürüten ‘TOÇEV Yaz Kampı
Gönüllüleri’, Caddebostan Büyük Kulüp’te 7 Mayıs’ta gerçekleştirdikleri
öğle yemeğinde destek topladı. Suzan Karahan ve Nilüfer Koyuncuoğlu
öncülüğünde çalışan gönüllülerimizin ‘Sıra Gecesi’ konseptiyle
gerçekleştirdiği yemeğe 120 kişi katıldı. Başta Suzan Karahan ve Nilüfer
Koyuncuoğlu olmak üzere bütün gönüllü ve destekçilerimize teşekkür
ederiz.

2018’de
Kampa Giden
Çocuk Sayısı

52
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Barış Kraliçesi Puduhepa
Kız Kardeşlerine Elini Uzatıyor
3000 yıl önce bu topraklar üzerinde yaşamış ve tarihin ilk yazılı barış
antlaşması olan Kadeş Antlaşması’nda mührü olan Hitit Kraliçesi
Puduhepa, kız kardeşlerine elini uzatmak için bez bebek ve hikaye kitabı
projesi olarak hayata geçti. “Puduhepa ve Kız Kardeşleri”nin lansmanını
9 Mayıs Çarşamba günü Kanyon AVM Joint Idea’da ünlü simaların
katılımıyla gerçekleştirdik. Geliri, kız çocuklarının eğitimini desteklemek
amacıyla vakfımıza, Manevi Ailem sistemimize kaynak olarak aktarılan
projede, PUDUHEPA kutusu içerisinde yer alan masal kitabıyla kız
çocuklarına ilham verilecek. Projeyle kız çocuklarımızın, güçlü, kendine
güvenen, başarılı, ne istediğini bilen, mutlu bireyler olarak büyümelerine
destek olunması hedefleniyor.
Proje yaratıcısı Renan Tan Tavukçuoğlu liderliğinde, otuzun üzerinde
kadın tarafından üretilen PUDUHEPA bebeklerinin tasarımı Aysel Keskin,
kıyafetlerin tasarımı ise Arzu Kaprol imzası taşıyor. TOÇEV ve Puduhepa
ve Kız Kardeşleri web sitelerinden bebeklerimizi satın alarak kız
çocuklarının eğitimine destek olabilirsiniz.

60
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Yıllık Eğitimi Desteklenen
Kız Çocuğu Sayısı

11

PUDUHEPA İLE BİRLİKTE
İBS’DE STANT AÇTIK
Bu yıl 14-16 Aralık tarihlerinde
İstanbul Kongre Merkezinde
gerçekleşen İBS Anne Çocuk
Fuarı’na, Puduhepa ve Kız
Kardeşleri ile birlikte katıldık. Fuar
boyunca yoğun katılımın olduğu
standımızda bir yandan ürünlerimizi
satarken bir yandan da Puduhepa ve
Kız Kardeşleri Projemizi tanıttık. Aynı
zamanda Puduhepa atölye çalışmalarını
gerçekleştirerek bir bebeğin nasıl dikilip
doldurularak birleştiğini ve kız çocuklarına
nasıl ulaştığını destekçilerimize anlatma ve
gösterme imkanı yakaladık.
61

Adıgüzel’den Anlamlı Müzayede
İstanbul Üniversitesi Vakfı Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi’nin her yıl
düzenlediği Sene Sonu Sergi ve Müzayede etkinliği 2018’de Ataşehir
Belediyesi ile ortak gerçekleşti. Novada AVM Cemal Süreya Etkinlik
Merkezi’nde gerçekleşen gecede resim bölümü öğrencilerinin eserleri
satılarak geliri TOÇEV’e bağışlandı. Geceye damgasını vuran “Yılın En
İyileri Ödül Töreni”nde ise yıldız yağmuru vardı. Geceye katılan ünlü
isimler hem ödül aldılar hem de TOÇEV için resim sattılar.
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10 Kadın 10 Hikaye
Destekçilerimizin başarılı annelerini anlattığı ve gelirini TOÇEV’e
bağışladıkları ‘10 Kadın 10 Hikaye’ kitabının lansmanını Liv Hospital ev
sahipliğinde gerçekleştirdik. Kitapta Türkiye’nin önemli dönemlerine
güçlü kadınların hayat hikayeleriyle yepyeni bir açıdan bakılıyor.

Aylık
Eğitimi Desteklenen
Çocuk Sayısı

28
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Mesh İle Mutlu Çay Saati
Destekçilerimizden Aslı Özdemir, Nisa Taşyar ve Nilüfer Batur vakfımız
yararına 25 Ekim Perşembe günü Four Seasons Hotel’de alışveriş
festivali düzenledi. Mesh Stick Çay’ın sponsorluğunda düzenlenen
etkinlikte biz de standımızla katılımcılara vakfımızı tanıttık.
Destekleri için Aslı Özdemir, Nisa Taşyar ve Nilüfer Batur’a, sponsorluğu
için Mesh Stick Çay’a ve etkinliğe stantlarıyla katılan marka ve
katılımcılara teşekkür ederiz.

Aylık Eğitimi Desteklenen
Çocuk Sayısı

108
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“Çocuklarımız İçin Boyuyoruz”
Sergisi
Gençlik Komite Başkanımız Ressam Berfin Uluman boya ve fırçaları
bu kez okuma istekli çocuklarımız için eline aldı. Birbirinden değerli
ünlülerin de emek verdiği resimlerden oluşan ‘Çocuklarımız İçin
Boyuyoruz’ sergisi, 3 Kasım’da Sofa Hotel Nişantaşı’nda gerçekleşen
açılışta sanatseverlerle buluştu.

Sergide Emeği Geçen
Ünlü İsimler
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Alperen Duymaz
Aras Bulut İynemli
Aslı Şen
Ayşe Kazancı
Berk Atan
Erkan Kolçak Köstendil
Hakan Sabancı
Işıl Reçber
İdris Nebi Taşkan
Murat Dalkılıç
Seda Sayan
Serenay Aktaş
Sinan Akçıl
Zara

Aylık Eğitimi Desteklenen
Çocuk Sayısı

91
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Vodafone 40. İstanbul Maratonu
Her yıl İstanbul’da gerçekleşen yardımseverlik koşusu konseptiyle
Adım Adım ve İyilik Peşinde Koş ile yer aldığımız Vodafone 40. İstanbul
Maratonu’nda koşucularımız ve bağışçıları sayesinde çocuklarımız
eğitimlerine devam etme imkanı buldu.
Siz de bireysel veya takım olarak ister koşarak ister yürüyerek
adımlarınızı bağışa dönüştürebilirsiniz.

Koşucu Sayısı

235

Bağışçı Sayısı

1.704

Toplanan Bağış

181.763 TL
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Kurumsal Takım
Koşucularıyla
Katılanlar
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

A Plus
Açı Okulu Okul Aile Birliği ve Öğrencileri
Airties
Ata Holding
CIO Turkey
Hilton İstanbul Maslak
HSBC
Magna Otomotiv
Marriott Business Council
- AC İstanbul
- Courtyard Marriott
- Le Meridien İstanbul Etiler
- JW Marriott Ankara
- Marriott İstanbul Şişli
- Renaissance İzmir
- Ritz Carlton İstanbul
- Sheraton Adana
- Sheraton Ataşehir
- The ST. Regis İstanbul
- W İstanbul
NovaMental
Okan Üniversitesi Öğrencileri
Sezin Okulu Öğrenci ve Öğretmenleri
Phoenix Contact
Raffles İstanbul
67

25. Yılımıza Özel “Best Gift Fest”
5 Aralık Dünya Gönüllüler Gününde, gönüllülerimiz Nilüfer Batur ve Aslı
Özdemir, 25. yılımıza özel #BestGiftFest Alışveriş Şenliği düzenledi.
25. yılımızdaki ilk etkinliğimizde birbirinden değerli markalar ürünlerini
konuklarla buluşturdu. Festivalimizde bizi yalnız bırakmayan tüm
ziyaretçilere teşekkür ederiz.

Aylık Eğitimi Desteklenen
Çocuk Sayısı

56
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‘EBRUca Yansımalar’
Sanatseverlerle Buluştu
Vakıf Kurucumuz ve Yönetim Kurulu Başkanımız Ebru Uygun’un,
‘EBRUca Yansımalar’ sergisinin açılışı 18 Aralık Salı günü GaleriMiz’de
gerçekleştirdi. 7 Ocak’a kadar açık kalan ve sanatseverlerden yoğun ilgi
gören sergiden elde edilen gelirin bir bölümü vakfımıza bağışlandı.
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Yılbaşında Güçlü Destek
Yılbaşı hediyesi olarak vakfımızın sertifikalarını tercih eden kurumlar,
çocuklarımızın eğitimlerine devam edebilmeleri yolunda önemli
bir kaynak oluşturdu. Böylelikle bir yandan değer verdiklerini mutlu
ederken bir yandan da çocuklarımızı sevindirdi.

Sertifika Alan
Kurumlar
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Alınan Toplam Sertifika

2.809
Aylık Eğitimi Desteklenen
Çocuk Sayısı

1.404
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Acer
Akçansa
Assan Hanil
Buba Dijital
Çetinkaya Avukatlık
Erte Çocuk Kulübü
Horobox
Hürriyet Emlak
ISS
Netmarble
Pietra
Rasyonal Bilişim
Refkar
Sahibinden.com
Segovin
Selvi Ertekin Avukatlık
SML
Uka Hukuk
Unite iletişim

KURUMSAL

TEDx Ankara Citadel Talks
Formal eğitimi tamamlayıcı yenilikçi eğitimlerin,
yaşam kalitemizi artırmadaki rolünün
konuşulduğu TEDx Ankara Citadel’de Vakıf
Başkanımız Ebru Uygun, 17 Mayıs’ta TOÇEV’in
eğitim anlayışını ve projelerde izlediği yolu
anlattı.

Sephora’dan Çifte Destek
Çalışmalarımız için kaynak oluşturmada
bize desteğini her yıl tekrarlayan Sephora
2018’de de durmadı. Her sene olduğu gibi
bu yılbaşında da ikon satışlarının gelirini
vakfımıza bağışlayan Sephora, ayrıca yeni
ruj koleksiyonu ile de kaynak oluşdurdu.
Böylece 56 çocuğumuzun bir aylık eğitim
masrafları karşılandı.

Sosyal Bağış Hareketi’ndeyiz
MarjinalSosyal’in önderliğinde başlatılan ve her ayın ikinci Perşembe
günü gerçekleşecek olan Sosyal Bağış Hareketi’ne çocuklarımız için
biz de katıldık. TOÇEV dışında birbirinden değerli 14 sivil toplum
kuruluşunun da yer aldığı hareket, Türkiye’de Facebook üzerinden
bireysel bağış̧ ve sivil toplum kuruluşu bilincini artırmayı hedefliyor.
Proje kapsamında Nisan ayı TOÇEV’in ayı seçilerek bir hafta boyunca
sosyal medya üzerinden vakfımızı tanıtma fırsatı yakaladık.
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Ebruly’den Tahta Baskı ve Ebru Atölyesi
Klasik ve geleneksel sanatları daha geniş kitlelere ulaştırarak yoğun
tempoda çalışanlara hobi kazandırmak amacıyla çalışmalar yürüten
Atölye Ebruly, Açı Okulları ve İntema’da gerçekleştirdiği Ebru Atölyesi ve
Fulya Batum ile gerçekleştirdiği Tahta Baskı Atölyesi’nin gelirini TOÇEV’e
bağışladı.

The Circle Masal Gecesi
Destekçilerimizden masal yazarı ve anlatıcısı Arbil Çelen Yuca, 11
Temmuz Çarşamba günü The Circle’da Masal Gecesi düzenledi. Ressam
Arben Oluk, kemençe sanatçısı Katayoon ve mimar, müzisyen Hasip
Kalaycıoğlu’nun da katılımıyla gerçekleşen etkinlikte TOÇEV olarak
standımız ve ürünlerimizle yerimizi aldık.

“Kimsesiz Mekanlar” Sergisi
Sanatçı Yeşim Özkan Özyurtçu’nun ‘Kimsesiz Mekanlar’ sergisi TOÇEV
yararına 3 Nisan’da GaleriMiz’de sanatseverlerle buluştu. 21 Nisan’a kadar
açık olan sergiden elde edilen gelirin bir kısmı TOÇEV’e bağışlandı.
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Evde Konser Ekibi Bizim İçin De Konser Düzenledi
Yeteneklerini Sosyal Sorumlulukla birleştirerek Sivil Toplum Kuruluşları
için farkındalık konseri düzenleyen Evde Konser ekibi, bir konser de
TOÇEV için düzenledi. Beşiktaş Belediyesi sponsorluğunda 8 Eylül
Cumartesi günü Akatlar Sanatçılar Parkı’nda düzenlenen konsere katılan
dinleyiciler, müzik dinletisi sonrasında TOÇEV standından alışveriş
yaparak destek oldu.

Rıza Martaş Bizim İçin Koştu
Türkiye’yi doğudan batıya iyilik peşinde koşan Adım Adım
gönüllülerinden Rıza Martaş, 17. gününde bizim için koştu. Her gün
koşusunu başka bir sivil toplum kuruluşuna bağışlayan Martaş, Türkiye’yi
1830 km doğudan batıya koşarak farkındalık koşunu 29 Ekim’de
tamamladı.

“Yaşama Sanatı Bütünsel Sağlık” Söyleşisi
Phoenix Contact çalışanları, destekçimiz Dr. Özgür Kabal’ın Yaşama
Sanatı Söyleşi’ne katılarak ‘Bedenimizi, Hastalıkları ve Bitkileri Okumak’
konusunda bilgilendiler ve yaptıkları bağış ile vakfımıza destek oldular.
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Basında TOÇEV
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Mutluluğunuza sosyal sorumluluk ekleyin,
“okuma istekli çocuklarımıza” geleceklerini hediye edin!

Özel tasarım davetiye, ayraç ve
magnet çeşitlerimizi
tocevdukkan.sopsy.com
adresinden inceleyebilirsiniz.

0212 282 89 16 - tocev@tocev.org.tr - tocevdukkan.sopsy.com

MALİ TABLOLAR

2017 - 2018 Vakıf Bilanço
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MALİ TABLOLAR

2017 - 2018 Vakıf Bilanço
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2017 - 2018 İktisadi İşletme Bilanço
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MALİ TABLOLAR

2017 - 2018 İktisadi İşletme Bilanço
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2017-2018 Vakıf Gelir Tabloları
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MALİ TABLOLAR

2017-2018 İktisadi İşletme
Gelir Tabloları
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DESTEKÇİLERİMİZ

DESTEKÇİLERİMİZ

ETKİNLİK
Açı Okulları, Boğaziçi Üniversitesi IEEE, BÜYAK, Fidanay Koçluk,
Gönül Davet, Harbiye Askeri Müzesi, İBS Anne Bebek Çocuk Fuarı,
Icessporto, İntema Yaşam, İBB Şehir Tiyatroları, Kemal Özkan Sünnet
Sarayı, Kids For Freedom, TİM Show Center, Master Card, Phoenix
Yatçılık, Qnet, Rahmi Koç Müzesi, Reebok, Sayk, The Game For Big Kids,
Wish More ve Vodafone Eğitim aktivitelerimizde ücretsiz destek oldu.

ETKİNLİK YEME İÇME
ISS Catering aktivitelerimizde çocuklarımızın yiyecek ve içeceklerini
ücretsiz olarak karşıladı.

SAĞLIK
Dent B&B Diş Kliniği ve Medipol Üniversitesi Diş Hastanesi
çocuklarımızın ücretsiz tedavilerini gerçekleştiriyor.
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ULAŞIM
Başaran Tur çocuklarımıza eğitim aktivitelerimizde ücretsiz olarak
ulaşım desteği verdi.

KIRTASİYE
Bayındır Kırtasiye, Pensan ve Umur Kırtasiye çocuklarımıza kırtasiye
malzemesi desteği verdi.

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
Buda Dijital sosyal medya hesaplarımızın yönetiminde, Faselis basın
bülteni gönderiminde, hype reklam yayınlamada, Setup34 mailing ve
Medya Takip Merkezi medya takibinde destek verdi.

E-TİCARET
Gittigidiyor, Givin, Morhipo ve Sopsy ücretsiz olarak e-ticaret hizmeti
vermektedir.

TOÇEV ÜRÜNLERİ
Butterfly ve Ebruly, vakfımız yararına satmamız için özel tasarım ürün
desteğinde bulunmuşlardır.

EBRULY
I
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DESTEKÇİLERİMİZ

VODAFONE 40. İSTANBUL MARATONU
A Plus, AC İstanbul, Açı Okulu Okul Aile Birliği , Airties, Ata Holding,
CIO Turkey, Courtyard Marriott, Hilton İstanbul Maslak, JW Marriott
Ankara, Le Meridien İstanbul Etiler, Magna Otomotiv, Marriott İstanbul
Şişli, NovaMental, Özel Sezin Okulu, Phoenix Contact, Raffles İstanbul,
Renaissance İzmir, Ritz Carlton İstanbul, Sheraton Adana, Sheraton
Ataşehir, The ST. Regis İstanbul ve W İstanbul kurumsal takımları
Vodafone 40. İstanbul Maratonu’nda bizim için yardımseverlik koşusu
yaptı.

HUKUK
Cumhur Velibeyoğlu gönüllü olarak hukuk danışmanlığımızı yaptı.

TEMİZLİK
ISS vakfımızın temizlik hizmetini gönüllü olarak sağladı.
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ÜRÜN
Abdi İbrahim Otsuka (yılbaşı hediyesi), Banat (diş macunu), Beks, Katia ve
Bony, Bross (çorap, iç çamaşırı ve giysi), Colgate (Diş macunu ve fırçası),
Evyap (hijyenik ped), Flo (ayakkabı), Günışğı Kitaplığı, GSK (diş macunu),
Novartis (hikaye kitabı), ON8 (kitap), Onur tekstil (iç çamaşırı), Sun OptikZeynep Toygar (gözlük), Süzer Plaza ve Unilever (deodorant) desteği verdi.

BİLGİ İŞLEM
Doruknet vakfımıza ücretsiz olarak hosting hizmeti vermektedir. ING IT
Birimi ücretsiz olarak internet sitemizi güncelledi.

ARAÇ BAKIM
Goodyear araçlarımıza lastik bağışında bulundu.

KAĞIT VE BASKI
Copy Tech ücretsiz baskı desteğinde, Xerox kâğıt bağışında bulundu.
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Çocuklarımız okula eksiksiz gidebilsinler diye
setlerden birini hediye edebilirsiniz!
KIZ ÖĞRENCİ SETİ

Okulda ihtiyaç duyabileceği bütün
kırtasiye malzemelerinden üniformasına,
okul çantasından çorabına kadar...

ERKEK ÖĞRENCİ SETİ

Okulda ihtiyaç duyabileceği bütün
kırtasiye malzemelerinden üniformasına,
okul çantasından çorabına kadar...

KIRTASİYE SETİ

Okulda ihtiyaç duyacağı kaleminden defterine,
açacağından cetveline kadar...

0212 282 89 16 / tocev.org.tr

Bireysel Olarak Neler Yapabilirsiniz?
Katıldığımız maratonlarda bireysel koşucu
olarak yer alabilir, bizim için

Yardımseverlik Koşusu

yapabilirsiniz.

Doğum günü, evlilik, doğum gibi
mutlu günlerde ya da hastalık, vefat gibi acı günlerde

Sertifika larımızdan gönderebilirsiniz.

Kurban, fitre ve zekatlarınızı
vakfımıza bağışlayarak

Eğitim Havuzumuzu
güçlendirebilirsiniz.

Tasarımını yaptığınız ürünlerin
satışında bağışta bulunarak

Ürün İşbirliğinde yapabilirsiniz.

Çocuklarımıza ders vererek, aktivitelerimize destek olarak,
depo ve ofis çalışmalarımıza katılarak

Gönüllümüz olabilirsiniz.

Aylık düzenli ödemelerle çocuklarımızın
eğitimlerini destekleyebilir onların

Manevi Ailesi olabilirsiniz.

Görsel, işitsel veya yazılı tanıtım dökümanlarımızın
hazırlanmasında, basılmasında veya yayınlanmasında katkıda bulunarak

Tanıtım desteği verebilirsiniz.
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Maratonlarda koşarak siz de bizi destekleyin,
geleceğimiz aydınlansın!

Kurumsal Olarak Neler Yapabilirsiniz?
Katıldığımız maratonlara kurum takımınızla
katılarak, bizim için

Yardımseverlik Koşusu

yapabilirsiniz.

Çalışanlarınız bir çocuğumuzun eğitimin desteklerken
siz de onlar adına bir çocuğumuzu destekleyerek

Kurumsal Manevi Aile olabilirsiniz.
Çalışanlarınızın veya müşterilerinizin
özel günlerinde

Sertifika larımızdan gönderebilirsiniz.

TOÇEV

Ürün gamınızdaki çocuklarımızın ihtiyacı olan ürünleri bağışlayarak

Ayni Destekte bulunabilirsiniz..
Bağış yaparak

Eğitim Havuzumuzu
güçlendirebilirsiniz.
Ürünlerinizin satışında bağışta bulunarak

Ürün İşbirliğinde bulunabilirsiniz.

Görsel, işitsel veya yazılı tanıtım dökümanlarımızın
hazırlanmasında, basılmasında veya yayınlanmasında katkıda bulunarak

Tanıtım desteği verebilirsiniz.

Tüm çalışmalarımıza branşınız ile destek vererek

Kurumsal Gönüllümüz olabilirsiniz.
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Dini bayramlarda
fitre ve zekatlarınızla
çocuklarımızın
geleceğine
ışık tutun
Çünkü

Paylaşmak
güzeldir

0212 282 89 16
tocev.org.tr

0212 282 89 16
/tocevonline
/tocevonline
www.tocev.org.tr

/tocev
/tocev
tocev@tocev.org.tr

